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Arline Composite Arline Composite Arline Composied Europe B.v.
İstanbul Bölge:

Koşuyolu Mah. Asmadalı Sok.21
Kadıköy - İstanbul - Türkiye   

Tel: +90 216 688 91 58 (Pbx)  
Fax: +90 216 688 91 59

istanbul@arline.com.tr
www.arline.com.tr
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Ruijgoordweg 80
1047 Hm Amsterdam - Nederland

+31 20 2161 940

İzmir Merkez Fabrika:
Arslan Dış Ticaret Ltd. Şti.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi
10020 Sok. No:6 Tekeli Mah.

Menderes/İzmir/Türkiye
Tel: 0232 388 94 94 pbx 

Fax: 0232 388 01 51
info@arline.com.tr

www.arline.com.tr



1

arlıne 
Arlin

e 
ür

e t
im

inde PVC kullanılmazBu ü
rü

n
 ç e v r e  d

o
s

tu
dur 10 v

ey
a  

3 0

 y ı l  k o ş u l l u g
aranti

arlıne 

Ahşap plastik kompozit üretimi yapan bir çok şirket, üretimlerinde, daha ucuz 
olması ve üretim kolaylığı nedeniyle, genleşme, büzülme ve bükülmeye müsait 

PVC  kullanmaktadır. ARLINE® ise; üretimde kullanılan malzemenin %55' ini ihtiva 
eden sert ahşap lifleri ile orijinal yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)'i ileri teknoloji 

ile birleştirerek hem doğal bir ahşap görüntüsü, hem de mukavemet sağlamıştır. 
Yoğunluklu polietilen kullanmayan markalardaki sabunumsu kayganlık hissi ve 

parlak plastik görünüm ARLINE® ürünlerinde kesinlikle yoktur.

Ahşap Kompozit;
Sert ahşap lifleri ile yüksek yoğunluklu polietileni yüksek teknoloji ile birleştirerek,

ahşap ve plastiğin üstün özelliklerini ve avantajlarını bir arada insanoğlunun 
kullanımına sunan, Ahşabın doğal görünümünü ve sıcaklığını hissettirirken, 
HDPE’nin düşük bakım ve yüksek dayanıklılık özelliklerini bir araya getiren 

teknolojik bir üründür.

Arline Kompozitler;
* Ahşabın tüm dezavantajlarından arındırılmıştır.

* Ahşaba göre çok daha uzun ömürlüdür.
* Ahşap gibi bakım gerektirmez.

* Islakken dahi herhangi bir kayganlık oluşmaz.
* Ahşap gibi kıymıklanma, çatlama, eğilme,bükülme yapmaz.

* Ahşaba göre suya ve neme dayanıklıdır.
* Böcek ve haşerelere karşı dayanıklıdır.

* Montajı kolaydır.
* Geri dönüşümlü malzeme olması nedeniyle çevre dostudur.

Kullanım alanları;
Park ve Bahçelerde, Havuz Kenarlarında, Teraslarda, Sahiller ve Plajlarda, 
Marina ve İskelelerde, Bahçe Yollarında, Kış Bahçelerinde, Verandalarda, 

Açık Alanlarda, Saunalarda, Pergolalar ve Kamelyalarda, 
Bina Dış Cephe Giydirmelerinde, Konutlar, Villalar, 

her türlü Kamu ve Özel Projelerde...

ahşap-plastik
kompozit sistemler

new generation
wood composite systems
production becuase of it is cheaper and easy to produce, and also becuase of its 
convenience to shrinking and bending. ARLINE®, however, combines hard wood 
fibres which make the 55% of the material used in production and original 
high density polyethylene (HDPE) to achieve a natural wood look and 
high resistance. ARLINE® products do not have the soapy slippery feeling 
and shiny plastic look of the brands not using high density polyethylene.

Wood composite;
is a techonological product that combines rigid hardwood fibers and high density 
polyethylene with high technology, presenting the superior features and advantages 
of hardwood and plastic to the usage of mankind; and combines the low maintenance 
and high endurance of HDPE while giving the natural appearance 
and warmth of hardwood.

Arline Composites;
* Free from all disadvantages of wood
* Much longer service life than wood
* No maintenance required
* No slippery surface even when it is wet
* No slivering, cracking, bending
* More resistance to water and humidity than wood
* Resistant to insects and pests
* Easy installation
* Environment friendly due to recycled material

Usage areas
Parks and gardens, pool sides, terraces, coasts and beaches,
marinas and bays, garden paths,winter gardens, verandas,
open spaces, saunas, pergolas, exterior envelopes of buildings,
houses, villas, all kinds of public and private projects.

The only thing that you should do for enabling your
phone to read barcodes is to download any “QR Code”
software to your phone. After downloading the software
your phone will automatically download the PDF version
of the catalog when the barcode is read.   

Yapmanız gereken tek şey cep telefonunuzun barkodu
okuyabilmesi için gereken “QR Code” uygulamasını 
cep telefononuza yüklemek.Yükledikten sonra 
barkodu cep telefonunuza gösterdiğinizde
otomatik olarak katalogun PDF versiyonu 
telefonunuza indirilecektir.
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Açık
Alanlarda

Mimari
Alanlarda

Ticari
Alanlarda

Park ve Bahçelerde, Havuz Kenarlarında, Saunalarda, 

Yürüyüş Yollarında, 

Teraslarda, Verandalarda,

Bina Dış Cephe Giydirmelerinde,

Ticari işletmelerde,

Konutlar ve Villalarda

Sahiller ve Plajlarda, 

Saunas and Pool Sides

Pergolas and Verandas
Pergola ve Kamelyalarda

Commercial Undertakes

Open Areas

Architectural Areas

Commercial Areas

Park and Gardens

Walkways Houses and Villas 

Private Projests
Özel Projelerde

Terace

Hotel and Tourist Facilitys
Otel ve Turistik Tesislerde

Special Desings
Özel Tasarımlarda

Coats and be aches

Marinas and wharfs
Marina ve İskelelerde

Cafe and Resturants
Kafe ve Restoranlarda

Building Sidings

KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS
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Deney Adı Ahşap Ürünleri Ardeck Ürünleri

Arline Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması

Neme Dayanım

UV Dayanımı

Bakım giderleri

Su Emmeye karşı dayanımı

Böcek ve Termitlere dayanımı

Boya Gereksinimi

Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme

İklim ve çevresel etkilere dayanım

Garanti Süresi

Neme dayanımı zayıftır

Güneş Işımlarına dayanımı zayıftır

Periyodik Bakım ve Maliyet Gerektirir

Suyu emer ve deforme olur

Haşerelerden etkilenir zarar görür

Düzenli olarak boya gerektirir

Zamanla deforme olur eğrilir

İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir

3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir

Neme dayanıklıdır

Güneş ışınlarına dayanıklıdır

Bakım Gerektirmez

Su emiş oranı sıfıra yakındır

Haşerelerden Etkilenmez

Boya veya cila gerektirmez

Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz

İklim ve çevre koşullarından etkilenmez

10 veya 30 yıl koşullu garantilidir

- Test - Wood Products - Ardeck Products

Resistance to humidity

UV resistance 

Maintenance Costs 

Resistance Water Absorption

Resistance to insects and termites

Paint requirement

Slivering, Bending and Turning

Resistance to Environmental Effects

Guarantee Period

Comparison of Arline Composite Products and Wood Products

Resistance to humidity is weak

UV resistance is weak 

Maintenance Costs is too expensive

Absorbs water and dont resist

Effects from insects and take damage

Requires paint regularly

It bends and turning in time

3 years or less, conditional warranty

Resistance to humidity is strong

UV resistance is stonrg

Maintenance Costs is low

Resistance Water Absorption is strong

Do not effected from insects or termits

No need to paint

Do not slivering, bending or turning

10 or 30 years conditional warranty

Adversely affected by climate and environmental conditions Do not affected by climate and environmental conditions

Test Results

Bulunan termal uzama %0,3 

Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0

Hacimsel değişiklik yok

Hacimsel değişiklik yok

Deney Adı
Deneyi
Yapan

Deney
Methodu

Deney
Sonucu Birim

Arline Composite Ürünleri Deney Sonuçları

100°C 1saat termal uzama

100°C 1saat diferansiyel termal uzama

24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel)

24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel)

24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel)

24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel)

Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı

Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı

Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı

TSE        EN 479                                           %

TSE        EN 479                                            %

TSE        EN 317                                          %

TSE        EN 317                      %0,15                   %

TSE        EN 317                                          %

TSE        EN 317                      %0,15                   %

Arline      EN 350                        1                  Sınıf-Class

Arline      EN 350                        1                  Sınıf-Class

Arline      EN 350                        1                  Sınıf-Class

1 hour Thermal Expansion at 100°C

1 hour Thermal Expansion at 100°C

Water Absorption after keeping in water for 24 hours (volume)

Water Absorption after keeping in water for 24 hours (mass)

Water Absorption after keeping in water for 24 hours (volume)

Water Absorption after keeping in water for 24 hours (mass)

Resistance class - Against Fungus

Resistance class - Against Termite

Resistance class - Against insect larvae

Thermal expansion  found %0,3 

Differential thermal expansion found 0,0%

No volumetric change

No volumetric change
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Çevre dostudur

Gerek uzun garantisi gerekse 
bakım gerektirmemesi 
nedeniyle 
kullanıcılarının cebini korur.

Arline ürünlerinin resmi kurumlara 
yaptırılan test sonuçlarında 24 saat 
tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek 
üzere %0,15 kütlesel değişimi,100 
derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama 
gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok 
malzemenin test sonuçlarının altındadır.

Uzun yıllar kullanılmak istenildiğinde 
doğal ahşap tercih ederseniz 
maalesef çok yüksek maliyetler ortaya 
çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım 
ömrü kısıtlıdır. Arline ürünleri 10-30 yıl 
koşullu garanti vererek size uzun yıllar 
bakımsız ve extra maliyetsiz kullanım sunar.

Resmi kurumlara yaptırılan test 
sonuçlarına göre yangın esnasında 
ürünün tutuşmadığı ve damlama 
yapmadığı belgelenmiştir.

Arline ürünleri; Arline 10-30 yıl 
koşullu garanti vererek, 
Arline geleceğe 
miras kalsın demektedir.

Arline ürünleri 
doğaya zarar vermez ve 
tekrar işlenebilinir.

Arline ürün yüzeylerindeki 
oluklar, fırçalama tekniği 
ve kullandığı HDPE ile bunu 
sağlamaktadır.

Kullanıcı Dostudur.

Verimli maliyet

Uzun ömürlüdür

Kaymaz yüzey

Geç yanma özelliğine sahiptir

Geri Dönüşümlüdür

Su ve nemden etkilenmez, hava 
koşullarına karşı dayanıklıdır.  

Kendi içeriğinde asla mikrop 
barındırmaz, ayrıca içeriğinde 
kullanılan hammadde dünyada 
gıda ambalajına izin verilen HDPEdir.

Biz arline olarak gerek yok dememize 
rağmen, yinede boyasını değiştirmek 
ve cilalamak isterseniz aynen doğal 
ahşaptaki gibi uygulama yapabilirsiniz.

Antibakteriyeldir

Boyanabilir, cilalanabilir

Periyodik temizliği 
yapıldığı sürece 
arline ürünleri yosun tutmaz.

Arline olarak tavsiye ettiğmiz 
boy 3 metredir. 
Ancak özel taleplerde
istenilen boyda üretim yapılabilir.

Yosun tutmaz

İstenilen boyda üretilir

It is not affected by water, humidity
and weather conditions

 It is user friendly

Flame retarding

Recyclable

Efficient cost

Long life

Non slippery surface

Production of any size

No mossing

Paintable, varnishable

Antibacterial

İçeriğindeki ahşap ürün için özel 
ağaç kesilmemiştir. Sert orman 
ürünleri atıkları (talaş) 
kullanılmaktadır. 
Diğer hammaddemiz HDPE 
çevreye zarar vermez ve 
kanserojen madde içermez.

Environment friendly
No special wood is cut for the wood 

inside. Hard forest product wastes
 (chips) are used.

Other raw material is HDPE 
which is environment 

friendly and doesn’t contain 
carcinogenic material.

Montajı oldukça basit ve kolaydır 
montaj kılavuzunda belirtilen 
hususlar takip edilerek basit 
aletler ile montajını yapabilirsiniz.

Montajı kolaydır Easy installation
Installation is simple and easy. 

Just follow the instructions in the 
installation manual to do 

the installation with simple tools.

Gerek içersindeki ahşap oranının 
fazla olması gerekse özel formulasyonu 
ile arline plastik görünümden uzak, 
ahşapa en yakın, sıcak ve konforlu 
görünüme sahiptir, formulasyonu 
sayesinde diğer kompozitler gibi 
sabunumsu kayganlık oluşmaz.

Doğal ahşap görünümü ve hissi Natural wood look and feel
Because of the high wood 

percentage and special formulation,
 Arline doesn’t have a plastic look

 and but rather a warm and 
comfortable look which is closest to wood. 

Thanks to its formulation it doesn’t 
cause soapy slipperiness like other composites.

When you prefer natural wood for long 
use, there are very high costs while 

the service life of wood is limited. 
Arline products give you 2-30 year 

conditioned guarantee offering you a 
long use without maintenance 

and extra cost.

Arline products 
provide 2-30 year conditional 

guarantee to let Arline be 
inherited to future.

Arline ensures this by 
the grooves on the surfaces 

of the products, brushing technique
 and the HDPE utilized.

Arline ürünleri hava 
koşullarından nemden ve sudan 
etkilenmediği için asla çürümez.

Çürümez ıt ıs not affected by water

Arline products, never effecled 
weather conditions,

moisture, water.

Arline products are not 
subject to mossing 
as long as they are 

periodically cleaned.

The size we recommend 
is 3 meters. But production of any 

size is possible depending 
on special requests.

The tests results of the Arline 
products by official bodies indicate

 that 0,15% mass change occurred 
after staying in salty and normal 

water for 24 hours and 0,3% thermal 
expansion occurred at the 

100 0C temperature.

It protects the pocket of the users
 as it doesn’t require 

maintenance and it has 
long guarantee. 

Doğal ahşapda görülen kıymıklanma, 
parçalanma ve kırılma, arline 
ürünlerinin formülasyonu sayesinde 
asla kıymıklanmaz,parçalanmaz ve 
mukavemetinden ödün vermez.

Kıymıklanmaz, parçalanmaz. No slivering no rupturing

Due to the formulation of the
Arline products, there isno slivering,
rupturing and resistance weakening
which are common in natural wood

Doğadan gelen canlılar arline 
ürünlerine zarar veremezler. 
Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.

Termit, mantar ve 
böceklere karşı dayanıklıdır.

Resistant against termite,
fungus and insects

Natural creatures cannot damage 
Arline products. It is resistant against 

this kind of organisms.

According to the test results 
by official institutions, it has been 

determined that the product doesn’t 
get flamed and no dripping.

Arline products 
do not harm nature and 

can be reprocessed.

They don’t contain microbes 
and the raw material used is 

HDPE which is allowed for food 
packaging in the world.

Maalesef doğal ahşabın 
en büyük eziyeti bakımdır, 
arline ürünlerinde bu sorun 
ortadan kalkmıştır. 
Su, sabun ve fırça ile 
tüm bakımınızı yapabilirsiniz.

Bakım Gerektirmez No maintenance required
The biggest trouble of natural 

wood is the maintenance. 
Arline products don’t have 

this problem. You can carry 
out all maintenance with water, 

soap and brush.

Although there is no need, 
you can do the same with wood 

if you wish to change paint 
or to varnish.
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DECK MODELLERİ / DECK MODELS

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 140 mm
: 3000 mm
: 24 mm

14025

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 140 mm
: 3000 mm
: 25 mm

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite
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ARDECK ARDECK

gözalıcı etkileyici, zarif ve ferah mekanlar yaratmak için !...

Üst ve alt yüzeyleri iki farklı oluklu form'da, iki yüzeyini de kullanabileceğiniz
fırça ile eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır
zarif yapısı ile bir çok alana uyum sağlar.
A modern natural hardwood aspects has been given to top and bottom surfaces of two different 
perforated  forms by using sandpaper and the ageing technique. 
elegant structure adapts to many areas.

Kaymayı önleyen, doğa şartlarına, suya, neme ve darbelere dayanıklı.
Resistant to slide, natural conditions, water moisture and impacts.

attractıve, impressive, elegant and spacious to create spaces !...
Dekoratif, Uzun ömürlü, Doğaya uygun
Decorative, Long-lastig, Eco friendly

YENİ



DECK MODELLERİ / DECK MODELS

LINY KARDEN

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 180 mm
: 3000 mm
: 18 mm

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 140 mm
: 3000 mm
: 21 mm
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ARDECK ARDECK

özgün dış mekanlar !...

Üst yüzeyi oluklu form'da, fırça ile eskitme tekniği uygulanarak 
modern doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır
A modern natural hardwood aspects has been given to top surfaces of 
perforated forms by using sandpaper and the ageing technique.

unique outdoors !...
Tam dolu bir deck’in sağlamlığını, yan kanalları sayesinde gizli klips veya vida ile 
montaj imkanı. Fırça tekniği ile eskitilmiş doğal ahşap görüntüsü.
Ham veya zımparalı yüzeye uygulanan desen ile zemini zerafete dönüştürür.
With a full deck of stability, with hidden clips or screws through the side channels
installation. Aged natural wood with brush technique.
Converts raw or emery surface pattern applied to the floor and elegance.

klasik ahşap görüntüsünün zerafeti !...
elegance of classic wooden picture! ...

Bitter Kahve / Dark Brown Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite

* Desen opsiyoneldir / Pattern optional



DECK MODELLERİ / DECK MODELS

Köşe Profili
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ARDECK

Her iki yüzeyi düz form'da isteğe göre fırça ile eskitme tekniği 
veya desen uygulanabilen dolu yapıda sağlam ve estetiktir.
Both surfaces with a brush on the flat forms of aging techniques 
or pattern-filled structure that can be applied is durable and aesthetically.

doğa dostu, yeni ve estetik !...
environment friendly, new and aesthetic !... KF14054

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 140 mm
: 3000 mm
: 54x24 mm

LADEN

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 140 mm
: 3000 mm
: 21 mm

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite

YENİ

Ending edges, no the need for an extra edge profile,
Easy, complete and smooth finish.
Ease of installation and offers effortless finish. Creates a border around the edges.
Stairs easy in practice, aesthetics and provides quick ladder flooring.

Kenar bitişlerinde, ayrı bir kenar kapama ihtiyacı olmaksızın,
kolay, eksiksiz ve düzgün bitiş sağlar.
Montaj kolaylığı ve zahmetsiz bitiş sunar. Kenarlarda bordür oluşturur.
Merdiven uygulamalarında kolay, estetik ve hızlı merdiven döşemesi sağlar. 

Yeni Köşe Profili !...
New Corner Profile !...

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite



ÇOK AMAÇLI MODELLER

KARODECK
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ARDECK

10020

8015

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 100 mm
: 2800 mm
: 20 mm

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 80 mm
: 2800 mm
: 15 mm

8535
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 85 mm
: 3000 mm
: 35 mm

6810
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 68 mm
: 3000 mm
: 10 mm

4815
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 48 mm
: 3000 mm
: 15 mm

6010
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 60 mm
: 3000 mm
: 10 mm

KD30304815
Detaylar / Details
En / Width : 300X300X30 mm

KD30306010
En / Width : 300X300X25 mm

KD50504815
En / Width : 500X500X25 mm

KD50506010
En / Width : 500X500X20 mm

TILE DECKHertürlü zeminde farklı şekillerde,
farklı doku tasarımları yapılabilen moduler karodeckler
Modular square decks which can be applied 
to all surfaces in different shapes and texture designs.

farklı renkler, farklı desenler, farklı tasarımlar...
different colors, different designs, different projections...

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Antracite

KARODECK MODELLERİ
TILE DECK MODELMULTI-PURPOSE MODELS

16515
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 165 mm
: 3000 mm
: 15 mm

3050
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 50 mm
: 3000 mm
: 30 mm

YENİ

YENİ YENİ

YENİ

YENİ



DECK MODELLERİ / DECK MODELS
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RAYGEN
Aluminim Rail Composite Base Application

Civatasız - Tornavidasız
Raylı montaj uygulaması

No need Screw and screwdriver
Rail installation

DECK BAĞLANTI EKİPMANLARI
DECK COMPONENTS

RENK ve DESEN / COLOUR and PATTERN

ATF4117

Alüminyum Taban Profili 
(Raygen)

(Raygen)
Aluminum Base Profile (Aluminum Joist)  

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 41 mm
: 3000 mm
: 17 mm

K4060

ARK121 ARK294ARK264

Edge Closure Profile (WPC )

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 40 mm
: 2800 mm
: 60 mm

KK3050

Deck Taban Profili (WPC) 
Deck Base Profile (WPC Joist) 

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 50 mm
: 3000 mm
: 30 mm

Bağlantı Klipsi

Fastener (Plastic) Fastener (Plastic)

Bağlantı KlipsiBağlantı Klipsi

Fastener (Stainless Steel)

Başlangıç & Bitiş Klipsi

Start & End Clips (Stainless steel)
 

Deck Kenar Kapama (Plastik)
Deck Edge Cover (Plastic)

ARK777
(Raygen için - For Raygen)

(Plastik) (Plastik)

APK140

YENİ YENİYENİ

YENİ

(Paslanmaz)

Kenar Kapama Profili (WPC)

(Paslanmaz)

(14025 için - For 14025)



CEPHE MODELLERİ / SIDING MODELS
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CEPHE PROFİLİ

14514
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 145 mm
: 3000 mm veya/or 4500mm
: 14 mm

SIDING PROFILE

27312
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 273 mm
: 3000 mm veya/or 4500mm
: 12 mm

CEPHE PROFİLİ
SIDING PROFILE

Oluklu tasarımı ve sağlam yapısı ile dekoratif cephe kaplaması.
Ahşap kompozit yapısının yanında eststikliği ile binalarınıza değer katar.

esnek tasarım, doğal ahşap hissi...
flexible desing, natural wood look and feel...

A decorative side-coating with perforated design and durable nature.
Enriches your buildings with its hardwood composite structure and 
aesthetic appearance.

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite

Bitter Kahve / Dark Brown

Tik / Teak Gri / GreySütlü Kahve / Milk Brown Antrasit / Anthracite

YENİ

CEPHE BAĞLANTI EKİPMANLARI / SIDDING COMPONENTS

KK3050

Taban Profili 

WPC Joist

ARK108

Cephe Zemin Profili

Aluminum Siding Joist

Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length
Yükseklik / Height

: 50 mm
: 3000 mm
: 30 mm

Boy / Length : 6oo mm

İç ve Dış Köşe Birleştirme Profili
Inner-Outer Corner Joining (Aluminium)

H Birleşim Profili
H Joining (Aluminium)

Başlangıç & Bitiş Klipsi

Start & End Clips (Stainless steel)
 
ARK777

YENİ YENİ

YENİ

ARC103K - Kahverengi / Brown
ARC103G - Gri/ Grey
ARC103E - Eloksal / Anodized

Kodlar ve Renkler - Code and Colour

ARC103K - Kahverengi / Brown
ARC103G - Gri/ Grey
ARC103E - Eloksal / Anodized

Kodlar ve Renkler - Code and Colour

(Paslanmaz)(Aluminyum)



PERGOLA / PERGOLA
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KARE DİREK

PR140140
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length

: 140x140 mm
: 2500 mm

PERGOLA MAST

PR20060
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length

: 200X60 mm
: 4500 veya/or 6000 mm

PERGOLA KİRİŞ
PERGOLA BEAM

Plastiğin kullanım kolaylığı, sağlamlığı, suya dayanıklılığı ve bakım gerektirmeyen özellikleri ile 
ahşabın estetik görüntüsü, doğallığı ve sıcaklığı Arline Pergola’da buluştu. 
Sert hava şartlarında bile estetik yapısından hirbirşey kaybetmez.

ahşabın doğal görünümüyle farklı ve modern mekanlar...
natural wood look, different and modern spaces ...

The user friednly, durable, waterresistant and maintenance free features of plastic and the aesthetic look, 
naturalness and warmth of hardwood are combined in Arline Pergola. It will not lose anythingfrom 
its aestheticlook even in the thoughest weather conditions. 

Büyüleyici ahşap teknolojisi, sert hava şartlarında bile 
estetik yapısından hiçbirşey kaybetmez.

doğal ağacın etkileyici sıcaklığı...

The charming wood technology, even in harsh weather conditions 
do not lose anything from aesthetic structure.

temperature impressive natural tree ...
PERGOLA MERTEK

PR14060
Detaylar / Details
En / Width
Boy / Length

: 140x60 mm
: 4500 veya/or 6000 mm

PERGOLA RAFTER charming wood technology, impressive warm of natural wood...
even in harsh weather conditionslose nothing aesthetic structure... 

büyüleyici ahşap teknolojisi, doğal ağacın etkileyici sıcaklığı...
sert hava şartlarında bile eststik yapısından hiçbirşey kaybetmez... 



ARP103

Mertek Kapağı
Rufter Cover 

ARD600 AFP150

ARP102

Kiriş Kapağı
Beam Cover

ACP101

Plastik Çit Kapağı Mertek/Kiriş detek profili F Profil
F Profile

PUK600

Metal U Bağlantı Klipsi
Metal U fitting (İnok Paslanmaz) 

Metal H  Bağlantı Klipsi  

Pergola outside leg (İnok Paslanmaz) Pergola inside leg (İnok Paslanmaz) 

Mast stud bolt (İnok Paslanmaz) 

ARV200

APA400APA300

PUK605

ARV160

Direk Saplama ve Kör Somun

Gömlekli Dubel

Pergola Ayağı DışPergola Ayağı İç

Mast Cover Rafter / Beam Support profile

Rawlplug

Plastik
Plastic

Plastik
Plastic

Plastik
Plastic

Galvaniz
Galvanized

Galvaniz
Galvanized

Profil
Profile

Aluminyum
Aluminium

Paslanmaz
inox

Paslanmaz
inox

Paslanmaz
inox

Metal H fitting 
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PERGOLA COMPONENTS
PERGOLA BAĞLANTI EKİPMANLARI ÖRNEK ÖZEL TASARIMLAR

SAMPLE CUSTOM DESINGS

PUK 600 U KLİPS
60x1.5 mm ölçüsünde Mertek
ile Kirişleri bağlayan klips.

140140 DİREK
140x140 mm ölçüsünde Fırça ile 
eskitme tekniği uygulanmış, 
doğal ahşap görünümlü dekoratif.

MERTEK KAPAĞI
Mertek uçlarını kapatıp
dekoratif ve estetik görüntü 
sağlar.

ALU F PROFİL
Pergola lambri yanlarını
kapamada kullanılır.

14060 MERTEK
140x60 mm ölçüsünde
Fırça ile eskitme tekniği

uygulanmış, doğalahşap 
görünümlü dekoratif.

27312 LAMBRİ PROFİL
273x12 mm ölçüsünde
Pergola üstünü
kapamada kullanılır.

140140 POST
Decorative piece that has an 
appearance of natural wood and 
wearing technique applied with a 
brush with dimensions 
140x140 mm.

ALU F PROFILE
It is used to block the 
lateral sides of pergola
paneling.

27312 WAINSCOT
With the dimensions 
273x12 mm, it is used 
to block the top of the 
Pergola.

RAFTER COVER
Blocks the ends of the rafter
while providing a decorative 
and aesthetic appearance.

PUK 600 U CLIP
With 60x1.5 mm dimensions, 
the clip that is used to connect
the rafter and the beams.

GIRDER COVER
Blocks the beam ends and provides an 
aesthetic appearance. 

14060 RAFTER
Decorative piece that has an appearance of

natural wood and wearing technique applied
with a brush with dimensions140x60 mm.

20060 BEAM
Decorative piece that has an appearance
 of natural wood and wearing technique 

applied with a brush with dimensions 
200x60 mm.

KİRİŞ KAPAĞI
Kiriş uçlarını kapatıp estetik görüntü sağlar.

20060 KİRİŞ
200x60 mm ölçüsünde
Fırça ile eskitme tekniği

uygulanmış, doğal ahşap 
görünümlü dekoratif.


